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ÉL EMBER HIT NÉLKÜL? 

Hinni az emberi élet része. Éppen úgy, mint a lélegzés vagy a táplálkozás. A hit és 
annak szerves részei: a bizalom és a remény átszövik az életünket. S hogy meny-
nyire így van ez, egyszerű példát hozok elétek!  

Mondjuk egy nagy városban élsz és beteg leszel. Elmész egy orvoshoz, akinek talán 
a nevét sem tudod és akinek a végzettségét valószínűleg soha nem ellenőrizted 
személyesen. Ő felír neked egy receptet, amivel elmész egy gyógyszertárba, ahol 
egy ismeretlen gyógyszerész, akit szintén nem ismersz, ad neked egy kémiai ve-
gyületet, aminek a képletét le se tudnád írni. Hazamenve beveszed a tablettákat 
az üvegen lévő útmutató szerint. Mi történt? Tk. végig hitben cselekedtél, elhitted, 
megbíztál, remélted, hogy az ismeretlen orvos, az ismeretlen gyógyszerész által 
felírt és átadott kémiai hatású szer segít a betegségedben. 

És az életből még számos példát lehetne hozni, ami mind azt támasztja alá, hogy 
a hit mennyire az életünk része. 

MINDEGY MIBEN HISZEL 

Tudom, az előbb említett példa a hit legegyszerűbb formájáról beszél. De arra jó 
példa, hogy bemutassa, valamilyen szinten minden ember hisz. Mert a hit valahol 
nagyon mélyen belénk van kódolva. Mert érezzük kevesek vagyunk, és nem va-
gyunk képesek életünk minden apró részletét befolyásolni, vannak tőlünk függet-
len erők, amik hatással vannak ránk. S bármennyire is nem racionális dolog hinni, 
mégis még a legnagyobb tudósok is hisznek valamiben. Ha másban nem, hát a 
tudomány mindenhatóságában.  

Napjaink hangzatos jelszava ez: mindegy miben hisz az ember, csak higgyen vala-
miben. Arra hívlak ma Benneteket, hogy egy kicsit járjuk körbe ezt a mondatot! 
Vajon igaz ez az állítás? 

A KARMEL-HEGYI DÖNTŐ 

És itt kapcsolódunk vissza a mai bibliai igéhez: a Karmel-hegyi választáshoz! Mert 
ez a történt olyan kérdéseket is felvet, amik segítenek bennünk abban, hogy előbb 
feltett kérdésünkre választ találjunk: ti. tényleg mindegy miben hiszünk? 

Mert mi is történik ebben a történetben? Két erő feszül egymásnak. Két istenség 
csatája játszódik le, kétféle hit feszül egymásnak. S közben végig az a kérdés vár 
megválaszolásra, hogy melyik isten méltó arra, hogy higgyenek benne: Baál vagy 
Jahve?  

Minden, ami Karmelen történik erre a kérdésre keresi a választ! Ez egy mindent 
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eldöntő pillanat, ahol nem lehet mellébeszélni, nem lehet valamilyen hókuszpókusz-
szal elütni a kérdést. Itt kőkeményen színt kell vallania mind Baál szolgáinak, mind 
Illésnek: melyik isten méltó arra, hogy higgyenek benne: Baál vagy Jahve?  Kinek 
van hatalma, ereje, kire lehet számítani, kiben érdemes megbízni, kiben lehet re-
ménykedni, aki azután nem csap be, akiben nem fog csalódni az ember? S végső-
soron az igazi kérdés: ki az, aki egyértelműen nem az emberi képzelet szüleménye, 
hanem egy nagyon is létező isten? 

SZÁMÍTHATOK RÁ? 

Ezek a kérdések ma is nagyon helytálló kérdések, amikor azt vizsgáljuk, hogy 
mindegy miben vagy kiben hiszünk! Mert bármiben hinni sokáig lehet következmé-
nyek nélkül. Emlékeztek Jézus példázatára, amiben két ember házat épít? Az egyik 
homokra, a másik sziklára építi a házát. S addig, amíg nem jött a vihar és az áradat, 
tökéletes mindegy volt, hogy ki és mire épített. De a válsághelyzetben azonnal ki-
derül, hogy mennyire nem mindegy az, hogy ki és mire épített! 

S ugyanígy van ez a hitekkel is! Illés korában nem volt eső már három éve, mert 
Isten bezárta az ég csatornáit. Baál, aki egy kánaáni termékenység isten volt, tk. 
között az eső istene is volt. S segített Baál a válsághelyzetben, amikor esőt kellett 
volna adni? Lehetett rá számítani a bajban? Baál a Karmel-hegyen történtek el-
lenre leszerepelt, mert ha létezett volna is, akkor sem volt képes arra, hogy a vál-
sághelyzetben valódi segítséggé legyen.  

S így van ez mind a mai napig a mindenféle hitekkel! Lehet valamit hangosan hir-
detni, lehet lenézni a mai kor Illéseit, de a minden ember életében eljön az a döntő 
pillanat, amikor mérlegre kerül az a hit, amire felépíti az életét! Előbb vagy utóbb 
kiderül, hogy számíthatsz-e arra, akiben vagy amiben bízol! 

MILYEN A TE ISTENED? 

Minden, ami a Karmel-hegyen történik szembesít. Szembesít azzal, hogy kicsoda 
és milyen az az isten, aki előtt az ember kinyitotta az életét, akinek odaadta a bi-
zalmát, akibe reménységét veti. S mondjuk ki: a Karmel-hegyi döntőből, ahol két 
istenség csatázott egymással, ahol két hit és annak képviselői feszülnek egymás-
nak, nem Baál került ki győztesen. Mert a döntő pillanatban kiderül: Baál nem hallja 
meg szolgái imádságát, nincsen hatalma, ezért nem képes cselekedni. A döntő pil-
lanatban kiderül, hogy Baál egy senki, akinek még annyi hatalma sincsen, hogy 
önmagát megvédje. Hogyan lehetne akkor számítani rá bármikor is?!  

Kiderül, hogy mégsem mindegy, hogy az ember miben vagy kiben hisz, mert van-
nak istenek, akik egyszerűen nem méltóak arra, hogy imádjuk őket. Mert nem szá-
míthatunk rájuk életünk döntő pillanataiban. Válsághelyzeteinkben csődöt monda-
nak, akárcsak Baál az „eső” istene. Illés próféta kérdése ezért megáll ma is: Meddig 
sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt 
kövessétek! S ez a kérdés nem költői kérdés, ma is válaszolnunk kell rá!  


